
2000: 
Y criw cyntaf yn 
cyrraedd yr Orsaf 

_________________

2015:

Y lluniau 
agos cyntaf 
o gorblaned

P_________

_______:
Tim Peake yn 
teithio i’r Orsaf 
Ofod Ryngwladol!

1991:

Helen Sharman yn 
ymweld â Gorsaf 
Ofod Rwsia 

M________

_______:
Y twrist 
gofod cyntaf 
yn ymweld â’r 
Orsaf Ofod 
Ryngwladol
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Cyrhaeddodd y gofodwyr cyntaf yr Orsaf Ofod 
Ryngwladol yn 2000. Sawl blwyddyn cyn i chi gael 
eich geni oedd hynny? Gorffennwch y llinell amser, 
yna ychwanegwch ddyddiadau geni eich teulu a’ch 
ffrindiau (a chi’ch hun) yn yr hanner uchaf er mwyn eu 
cymharu â cherrig milltir hanes y gofod.

creu
hanes

1957: ‘Sputnik’, y 
Ll_____________ 
gyntaf i 
gylchdroi’r 
Ddaear

1986:
Lansio Gorsaf Ofod 
Mir Rwsia/yr Undeb 
Sofietaidd 

1961:
Y tro cyntaf i 
berson hedfan 
i’r gofod!

1969: 
Gofodwyr 
yn glanio ar 

__________

_______:  
Chwiliedydd 
Voyager yn gadael 
y Ddaear ar gyfer 
rhannau allanol 
cysawd yr haul



Mae’n bryd i chi archwilio eich cymdogaeth 
gosmig. Cymerwch gip ar eich adroddiad ar 
gysawd yr haul a dewiswch blaned i ymgartrefu 
arni. Tynnwch lun eich dinas yn y gofod yma a 
chofiwch gynnwys pethau fydd yn eich helpu i 
oroesi’r amodau ar eich planed.

Cynefin
Yn y Gofod



Peter ydw i ac rydw i’n 
arbenigwr roboteg. Allwch 
chi ddylunio robot fydd yn ein 
helpu i archwilio eich cynefin 
newydd yn y gofod?

yn y gofodRobotiaid

Mae robotiaid yn ddefnyddiol iawn yn y gofod. 

Maen nhw’n gallu gwneud llawer o dasgau 

gwahanol - rhai sy’n rhy anodd neu beryglus i bobl. 

Tra oedd Tim ar yr Orsaf Ofod Ryngwladol, gyrrodd 

gerbyd yn ôl ar y Ddaear. Zapiwch yma i wylio’r 

fideo, yna dyluniwch eich robot eich hun!

Robonôt
Eich Ffrind Robotig

Bygi’r Lleuad
Y Cludwr Pobl

Cerbyd Planed 
Mawrth
Yr Archwiliwr Dewr

Chwiliedydd 
y Gofod
Dyfais Darganfod

Telesgop 
y Gofod
Y Ffotograffydd Pell

Cerbyd Cludo 
ar y Lleuad
Bws y Gofod


